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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 07تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

 ]مناقشة فيها مراجعة ملا يعرب بالضمة الظاهرة[

انتهينا املرة املاضية إىل عالمات الرفع، وقلنا يه أربع، الضمة، والواو، واأللف، وانلون، 
فأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف االسم املفرد، ومجع اتلكسري، ومجع املؤنث السالم، 

نون اتلوكيد، نون والفعل املضارع اذلي لم يتصل بآخره يشء، يعين لم يتصل بآخره 
، هنا تكون عالمة الرفع الضمة، ماعة، وألف االثنني، ياء املخاطبةالنسوة، وواو اجل

والضمة قد تكون ظاهرة، وقد تكون مقدرة، وسبق ذكر اتلقدير أنه ىلع األلف 
 للتعذر، وىلع الواو وايلاء للثقل، وإذا اتصل بياء النسبة فالشتغال املحل حبركة املناسبة.

صارت بعدها واو، وهلذا ناسب أن يذكر بعد  لضمةانت ك  الضمة يتودل عنها الواو، إذا م  
أربع عالمات: الضمة، والواو، واأللف، وانلون، أما الضمة  للرفع)الضمة الواو فقال 

ع اتلكسري، وَجع املؤنث  فتكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع: يف االسم املفرد، وَجم
ريفه، قلنا االسم .( وهذا سبق تعالسالم، والفعل املضارع اذلي لم يتصل بآخره يشء

 هو؟ املفرد ما

 : هو ما لم يكن مجعا وال تثنية.الطالب
 : ومجع اتلكسري؟ عبد الرحيم؟الشيخ

 : هو ما دل ىلع أكرث من اثنني مع تغريه عن صيغة مفرده.الطالب
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 : مجع املؤنث السالم؟ عبد اهلل.الشيخ
 : ما دل ىلع أكرث من ثنتني مع زيادة ألف وتاء يف آخره.عبد اهلل

ما زيد يف آخره ألف وتاء أغىن : طيب وهذا تعبري الشارح، وقلنا اتلعبري األدق الشيخ
 .عن العاطف واملعطوف وصالح أن جيّرد منها

يف َجع املذكر السالم ويف األسماء  موضعني:وأما الواو فتكون عالمة للرفع يف قال )
 ( املذكر السالم أخذناه، وعرفناه، وقلنا هو؟اخلمسة

و ما دل ىلع أكرث من اثنني زيادة واو ونون أو ياء ونون يف آخره أغنت عن : هالطالب
 العاطف واملعطوف وصالح أن جيرد منها.

 ]األسماء اخلمسة ورشوطها حىت ترفع بالواو[

مع مجع مذكر  مع عليها، ليس لك لكمة ُت  الشيخ: مجع املذكر السالم هل رشوط حىت جي 
فة(، ولك منهما البد هل من رشوط، وهذه تأيت يف (، أو )صمالم عم سالم، ال بد أن يكون )

 املطّوالت.

وكذلك يف األسماء اخلمسة كما ذكر املؤلف، وفيه سادس ىلع خالف فيه يأيت يف القطر 
(، هذه مال أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذوأو يف األلفية ذكره، األسماء اخلمسة ويه )

يأيت الالكم عليه إن شاء اهلل يف املفصل،  (، هذاهنوكم يه األسماء اخلمسة، السادس وهو )
 ليس هو حمل الالكم عليه.

ّّيت تلمّّيها يف اإلعراب،  هذه األسماء اخلمسة قيدت باخلمس ألنها مخسة، وم 
واجتماعها من حيث اإلعراب، وهو أنها ت عرب وتكون عالمة الرفع فيها الواو، وعالمة 

 رشوط، سيأيت ذكرها يف اجلملة، انلصب األلف، وعالمة اخلفض ايلاء، وتشرتك يف
( لقبا عليها، ويه األسماء اخلمسةوينفرد بعضها برشط دون آخر، هلذا صار هذا اللفظ )
 اخلمسة اليت ذكرتها.
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هذه األسماء اخلمسة هلا رشوط تتفق عليها، والبد أن تتوفر يف مجيعها، وانفردت بعضها 
 :برشوط ال توجد يف غريها، الرشوط اليت تتفع عليها

: غري مصّغرة، فإن صّغرت أعربت إعراب االسم املفرد، يعين أن تكون مكّّبةأوال= 
، أخٌّ كـ) يبٌّ
ُ
 (، مصغر.أ

: غري مثناة، وال مجع، فإن ثن يت، أو مجعت أعربت بذلك أن تكون مفردةثانيا= 
اإلعراب، وسيأتينا إعراب املثىن، إعراب اجلمع، وغريه، مثل )آباء(، هذا مجع تكسري، 

ذا مجعناه ىلع )أبونا(، و)إخوة(، هذا مجع تكسري، و)أمحاء(، مجع تكسري، و)َذوو(، وإ
 ملحق جبمع املذكر السالم، و)أفواه(، مجع تكسري.

 : وضمن هذا الرشط رشط رابع.أن تكون مضافةثاثلا= 

، كـ)أٌب(، و)أٌخ(، و)حٌم(، هذه غري مضافة، كون إضافتها لغري ياء املتلكم]ربعا[= وهو 
إعراب االسم املفرد، أو أضيفت إىل ياء املتلكم )أيخ(، وحنوه، أعرب باحلراكت  تعرب

 املقدرة ىلع ما قبل ياء املتلكم منع من ظهورها اشتغال املحل حبركة املناسبة.

، مضافة إىل مفردة، مكّّبةإذن بعضهم يقول أربعة رشوط، وبعضهم يقول ثالثة: تكون 
احدا، وبعضهم يفصل يقول: تكون مضافة، والرشط غري ياء املتلكم، جيعلون الرشط و

 الرابع أن تكون اإلضافة إىل غري ياء املتلكم.

انفرد )فو(، و)ذو(، برشوط، بالنسبة لـ)فو(، املراد به الفم، يشرتط أن ال خيتم بامليم، 
(، ه ذا يعين أصل الفم، )َفَمٌو(، إذا قلبنا الواو ميما، تدغم يف امليم اليت قبلها تصري )فمٌّ
يعرب إعراب االسم املفرد، ويقال يف الفم )فو(، هذا اذلي يعرب إعراب األسماء 

 اخلمسة، إذن هذا رشط يف )فو(، أن ال يكون خمتوما بامليم.

كذلك )ذو(، هل رشط آخر، وهو أن يضاف إىل االسم الظاهر، غري وصف، تقول )جاء ذو 
 .علم(، و)ذو مال(، و)ذو خلق عظيم(، و)ذو فقه(
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 ون )ذو(، بمعىن صاحب، قيدنا ألن ذو قد تكون، بمعىن اذلي:وأن تك 
يرُت  وم ررُت ومُذو طم فم ي ُذو حم بِْئر ي *** وم ِدّ يب ومجم

م
اءم ماُء أ   1فمإنمّ المم

فانيما)أي اذلي حفرت واذلي طويت  ُهمر ما كم ِِبم ِمنر ُذو عنردم سر ين يف ، من اذلي، يع2(فمحم
( يف املعارف، هلذا قيدناه إذا ثممّ ُذو األداةلغة تأيت بمعىن اذلي كما قال صاحب القطر )

جاء ذو اكنت بمعىن صاحب، ويه مضافة إىل اسم ظاهر غري الوصف، ملا تقول )
اسم فاعل، (، املقصود بالوصف، الوصف الرصيف، يعين ليس: جاء ذو علم  (،ال، )اعلم

 .ة، أو مما يسىم وصفا رصفيااسم فعول، وال صفة مشبه

لُونم نأيت بأمثلة } مم نُوا يمعر ا َكم ُخوكم فمالم تمبرتمئِسر بِمم
م
نما أ

م
، )أخوك(، مرفوع 69{يوسفقمالم إِِّني أ

ُء وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة، قال تعاىل } ِدرم الرياعم ىتى يُصر ِِق حم مسر الم ن
برِيٌ  يرٌخ كم بُونما شم

م
، )أبونا(، كذلك مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األفعال 23{يوسفومأ

 اخلمسة، وغريها من األمثلة.

 ]مىت تكون األلف عالمة للرفع؟[

 َاْلَأسَْماِء َخاصًَّة(.  )َوأَمَّا َاْلَأِلُف: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِللرَّْفِع ِفي َتْثِنَيِة

هو   املثىن، الالكم ىلع املثىن، ماإذن األلف تكون عالمة للرفع يف تثنية األسماء، أي يف
ما دل ىلع اثنني أو اثنتني مع زيادة ألف ونون أو ياء ونون يف آخره، تعريف املثىن؟ )

(، جاء الطالب والطالب(، تقول )صالح للتجريد منها، وأغىن عن العاطف واملعطوف
ون يف آخره، (، زدنا األلف وانلجاء الطابلانفذكر الطالب مرتان معناه أنه مثىّن تقول )

(، يمكن الطالب والطالبهذه األلف وانلون أغنت عن العاطف واملعطوف اذلي هو )
 أن جنّرده منها.

                                                           
 348 /20واللسان "األلف اللينة"  137 /1وشرح التصريح  591 /2لبيت لسنان الفحل الطائي، انظر  شرح المرزوقي للحماسة ]ا 1

وشرح التسهيل البن مالك  305 /2وأمالي ابن الشجري  228 /1وتوضيح المقاصد للمرادي  45 /1ومجمع األمثال  303واألزهية 
 41 /2وعجزه في شرح الرضي للكافية  59 /1والدرر اللوامع  44 /15وتهذيب اللغة  147 /3وشرح ابن يعيش للمفصل  222 /1

 [25 /3وبصائر ذوي التمييز 
 ]هو شطر بيت لمنظور بن سحيم الفقعسي األسدي والبيت: 2

 فإما كرام موسرون أتيتهم ... فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا
 [137 /1وشرح التصريح  59 /1والدرر اللوامع  282ومعجم الشعراء  148 /3انظر شرح المفصل البن يعيش  
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هذا املثىن لفظا ومعىن، يعين قد يكون معىن ال لفظا، وقد يكون لفظا ال معىن، يعين 
اللفظ مثىن تراه ىلع وزن أو صفة املثىن، لكنه ليس مثىن مجع )غراب(، )ِغربان(، 

لكنه ليس مثىن، )األبوان(، مثىن أب وأم، )جاء  مثىناأللف وانلون يف األخري، يظهر أنه 
األبوان(، فمعناه مثىن، ولفظه مثىن لكن هل هو يصدق ىلع األب واألم( نقول )جاء 

 .حقيقة املثىن؟ ما يصدق

وهذا تغليب، فال يمكن أن يستغىن هنا عن األلف وانلون، هذا ملحق باملثىن، وثين  
ىلع لفظ واحد تغليبا، وهكذا قل فيما غلّب يف األسماء األخرى، نقول )القمران(، القمر 

ر والعرص، ويثنيان ىلع )العرصان(، ويثىن املغرب والعشاء والشمس، و)الظهران(، الظه
أيضا ىلع )العشاءان(، ويقال )العمران(، أيب بكر وعمر، لكن من األفضل؟ أبو بكر، 

تغليبا )العمران( لسالسلة العبارة أو حنوها، ويقال )الشيخان(، أبو بكر وعمر عند 
هب مالك عندهم أهل السرية، وابلخاري ومسلم عند أهل احلديث، ويف مذ

رث،  )الشيخان(، و)القاضيان(، و)املحّمدان(، و)السفيانان(، ابن عيينة واثلوري، ك 
 لكن هذه مثنيات حممد وحممد )حممدان(، سفيان وسفيان )سفيانان(.

املثىن يرفع بالعامل اذلي اقتىض هل الرفع، وعالمة رفعه يه األلف، رفعه بالعامل، 
ان اعملان(، )هذان(، اسم إشارة مرفوع وعالمة رفعه وعالمة الرفع االلف، نقول )هذ

األلف ألن حكمه حكم املثىن، ملحق باملثىن )اعملان(، خّب مرفوع وعالمة رفعه 
األلف ألنه مثىن، )جاء الطابلان(، )جاء(، فعل مايض مبين ىلع الفتح ال حمل هل من 

 اإلعراب )الطابلان(، فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن.

 : عبد الرحيم مثال يف املثىن؟ مجلة مفيدة.الشيخ
ا: }عبد الرحيم لميرِهمم ُ عم مم اَّللى نرعم

م
ماُفونم أ ِينم َيم ِن ِمنم اذلى  .23{املائدةقمالم رمُجالم

 : األخ نور ادلين تفضل.الشيخ
بيِهمر : } نور ادلين ُموا يِف رم تمصم اِن اخر مم صر اِن خم ذم  19{احلجهم

 : األخ؟الشيخ
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 (.رأيت الشيخني: )الطالب
حديث أيب بكرة يف  1(إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف انلار: )الشيخ

 الصحيحني.
نىتمانِ : }الطالب ا جم ِمنر ُدونِِهمم  ،62{الرمحنوم

تمانِ : }الشيخ امى هم ، يعين دون اجلنتني األويلني املذكورتني يف سورة الرمحن، 64{الرمحنُمدر
 دهما اهلل عز وجل للمقربني، وهذه من دونهما أعدهما اهلل لألصحاب ايلمني.أع

البد من األمثلة الكثرية حىت يهضم ادلرس، لو نميش يعين ممكن أن نأخذ ربع الكتاب 
 أو نصفه يف جلسة، إذن البد من األمثلة الكثرية.

 ]مىت يكون ثبوت انلون عالمة للرفع؟[

 َتْثِنَيٍة، ْلُمَضاِرِع، إَِذا ِاتََّصَل ِبِه َضمِريُاَُن َعَلاَمًة ِللرَّْفِع ِفي َاْلِفعِْل )َوأَمَّا َالنُّوُن: َفَتكُو

  َأْو َضمِرُي َجْمٍع، َأْو َضمِرُي َاْلمَُؤنََّثِة َاْلُمَخاَطَبِة(.

ارِِع )  ِل املرُمضم ًة لِلرىفرِع يِف املرِفعر مم الم تمُكوُن عم ا امنلُّوُن: فم مى
م
صل بآخره يشء، الفعل ( إذا لم يتومأ

املضارع لكمة دلت ىلع معىن يف نفسها أثناء زمن اتللكم أو بعده، ويعرف بسني وسوف، 
وأقوى األدوات اليت يعرف بها املضارع هو قبول حرف اجلزم، وانليف والقلب اذلي هو 

 (.)لم  

 الفعل املضارع عالمة الرفع فيه إذا ُترد عن انلاصب واجلازم ولم يتصل بآخره ألف
م ِحنِي االثنني، ك)يصليان(، وال واو اجلماعة مثل )يصلون(، يف املثىن } ِدينمةم ىلعم رمم لم ال خم ومدم

نِ  تمتاِلم ِ يمقر ا رمُجلمنير دم فِيهم ا فمومجم لِهم هر
م
لمة  ِمنر أ فر يرِب ، }15{القصصغم ِمُنونم بِالرغم ِينم يُؤر اذلى

نماُهمر ُينرفِ  زمقر ا رم ِممى ةم وم الم يُِقيُمونم الصى ، ولم يتصل به ياء املخاطبة مثل )أنت 3{ابلقرةُقونم وم
نرُفِسِهنى تصلّني وتطيعني اهلل تعاىل(، وال يتصل به نون النسوة }

م
نم بِأ بىصر م اُت يمَتم لىقم رُمطم ومال

                                                           
 ]روه الشيخان[ 1
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ثمةم قُُروء   ال اثلقيلة وال اخلفيفة، كمثل  ، وال يتصل به نون اتلوكيد228{ابلقرةثمالم
مكُ } َلم ى وم َنم جم اِغِرينم لميُسر ًعا بِانلىاِصيمةِ ، }32{يوسفونًا ِمنم الصى فم  .15{العلقلمنمسر

 ]مناقشة مع الطالب[

 : لك واحد يعطينا مثاال عن الفعل املضارع لم يتصل بآخره يشء يف مجلة، بالل.الشيخ
(.بالل  : )رأيت زيدا يدرس 

 : هنا عالمة الرفع الضمة، مثال بألف االثنني.الشيخ
 يكتبان. : الطابلانالطالب

: هنا عالمة رفعه ألف االثنني، وليست عالمة فعه الضمة، مثال عن املتصل بواو الشيخ
 اجلماعة.

 : )املسلمون يصلون(.الطالب
 : عالمة رفعه ثبوت انلون. نعم عبد السالم مثال اتصل بنون النسوة.الشيخ

 عبد السالم: )النساء يصلني(.
كرثن الشاكة(، شمس ادلين نون اتلوكيد : أو )النساء يكرثن الالكم(، أو )يالشيخ

 اثلقيلة.
ة، يه نون توكيد غري مشددة ادلرس(، فارس نون اتلوكيد اخلفيف: )ألقرأّن شمس ادلين

)ألحفًظا ادلرس( لكن نون اتلوكيد اخلفيفة املسبوقة بفتحة تقلب ألفا، فتقرأ )ألحفًظا 
ِطيَك َربَُّك  ادلرس(، الفعل املضارع آخره ياء منع من ظهورها اثلقل؟، ع  }َولََسو َف ي 

 )يعطي(. فعل مضارع اتصل بنون النسوة؟ 5فَرَت ََض{الضىح
 : )النساء يكفرن العشري(.الطالب

يا معرش النساء تصدقن، فإِّن رأيتكن : صح كما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم )الشيخ
، 1(قال تكرثن اللعن، وتكفرن العشري اهللِ؟وبم ذلك يا رسولم  ن:فُقلر  انلار.أكرث أهل 

 )تكفرَن(.
                                                           

 ]رواه الشيخان[ 1
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ملثال واضحا حاول أن تراجعوا ادلرس قبل أن تأتوا، وحّّضوا األمثلة، لّما أسأل يكون ا
وحارضا، آية، حديث، قول للصحابة، واتلابعني، والعلماء، قول ينفع، حكمة، بيت 

شعري فيه وعظ فيه تذكري، لّما تكون أمثلة حارضة هكذا طيب، لكن أن آيت بأمثلة 
من عندي!! املقصود أن تكون من عندكم مما يدل ىلع الفهم، فنتفق ىلع هذا إن شاء 

 القادم.اهلل ابتداًء من ادلرس 

 

اِحرماِن(استطراد حول ] مسم اِن ل ذم تمِجبر ، و)إعراب )إِنر هم سر
م
ُعوِِن أ  [(ادر

اِحرمانِ الطالب: شيخنا يف قوهل تعاىل } مسم اِن ل ذم  ، ملاذا هذان غري منصوبة؟63{طهقمالُوا إِنر هم

اِن الشيخ: هذه فيها لغات، وفيها الكم طويل، فيه قراءتان أوال، } اِحرماِن يُِريدم مسم اِن ل ذم إِنر هم
اُكمر  نر َُيررِجم

م
رُمثرلم أ تُِكُم ال ِريقم بما بِطم هم يمذر ا وم رِِهمم ررِضُكمر بِِسحر

م
اِن {، ويف قراءة } ِمنر أ ذم إِنى هم

اِحرمانِ  مسم اِحرمانِ { ويف قراءة الزبي }ل مسم اني ل ذم {، )إّن هذان(، وهو لغة يلزم املثىّن األلف إِنر هم
(، هنا قالوا إنها خمفف (، فيكون اسمها وانلون دائما، وقراءة )إن  هذان(، )إن  ة من )إنَّ

 ) فف يه )أنَّ ضمري الشأن )إن  هو هذان(، لكن هذا بعيد أو ضعيف، ألن اذلي ُت 
( من باب اتلفسري، هذا هو اتلوجيه واهلل أعلم. (، وقد قيل )إن   وليس )إنَّ

تمِجبر : ملاذا }الطالب سر
م
تمِجبر لمُكمر { يف قوهل تعاىل }أ سر

م
ُعوِِن أ بُُّكُم ادر ، 60{اغفرومقمالم رم

 جمزومة؟

تمِجبر لمُكمر : }الشيخ سر
م
{ هذا جمزوم بفعل األمر، ألن فعل األمر إذا دخل جيزم ما بعده، أ

تمِجبر لمُكمر } سر
م
ُعوِِن أ بُُّكُم ادر { ألنه صار ىلع سياق الرشط فيجزم، فجزم لفعل ومقمالم رم

م يأت بعده فاء املضارع بأدوات الرشط لفعل واحد، أو ُتزم فعلني، أو بعد الطلب إذا ل
بقت   ( املضمرة وجوبا إذا س  السببية أو واو املعية، سيأتينا يف انلواصب انلصب بـ)أن 

بطلب أو شبه الطلب اذلي هو انليف، ويلحق بالطلب ثمانية أشياء، واكن قبل الفعل فاء 
قوهل السببية أو واو املعية، إذا خال من فاء السببية أو واو املعية فإن الفعل بعده جيزم ك
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لميرُكمر عز وجل } بُُّكمر عم رىمم رم ا حم ترُل مم
م
مورا أ ال ( ليس )أتلو( هذا 151{األنعامقُلر تمعم ، )أتل 

 جمزوم وعالمة جزمه حذف الواو ألنه مقصور.

 : إذن )هذان( تعرب مبنية ألنها دائما هذان؟الطالب

 : نعم ىلع من يلِزم املثىن ىلع واحدة يصري مبنيا يف حمل نصب.الشيخ
 


